
 

                                                                   
 

 

 

 
Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa. 

ANKIETA REKRUTACYJNA DLA NAUCZYCIELI  
KIERUNKÓW WSPIERANYCH W PROJEKCIE 

TECHNIKUM NR 1 W STARACHOWICACH 
 
Dane projektu: 
 

Tytuł projektu  
Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla 

Starachowic 

Numer i nazwa 

poddziałania 

RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

oraz wsparcia na rzecz tworzenia CKZiU 

Okres realizacji 01.10.2017 – 31.08.2019 

Realizator 

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. 

ul. Mała 14, 25-012 Kielce  

w partnerstwie z Powiatem Starachowickim oraz Specjalną 

Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A.   

BIURO PROJEKTU 

UL. ZGODNA 2, 27-200 STARACHOWICE 
 

I. Dane uczestnika projektu: 
 

Nazwisko i Imię 
 

 

 
Data i miejsce urodzenia  

 

 Miejsce zamieszkania  

 

 Numer telefonu  
 

 

Nazwa i adres szkoły, w której 
pracuje kandydat 

 
 

 
Kierunek kształcenia 

wspierany w projekcie, 
którego naucza kandydat 

 

Rekomendacja Dyrektora 
szkoły,  
w której naucza kandydat  

(należy załączyć do ankiety) 

TAK                                                 NIE        

 
II. Tematyka STUDIÓW PODYPLOMOWYCH / SZKOLEŃ wybieranych przez 

kandydata (proszę wstawić X) 

 
 

1. 
Zarządzanie Nieruchomościami – studia 

podyplomowe 

 

 

 
2. Kurs AutoCAD 

 

 

 
3. Kurs Baristyczny I i II stopnia 

 

 

 

 

 



 

                                                                   
 

 

 

 
Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa. 

 

OŚWIADCZENIA KANDYDATA  
 

1. Oświadczam, że: 

 Zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest na podstawie 

umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa. 

 Zapoznałem/am się z zasadami udziału w projekcie „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” i 

wyrażam chęć udziału w proponowanych zajęciach. 

 Zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa w zajęciach, przyjmując do wiadomości, że zajęcia wymienione w pkt. II będą 
realizowane w dni powszednie lub w weekendy. 

 Oświadczam, iż nie korzystam z tego samego typu wsparcia z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 Jestem świadomy/a, że wypełnienie ankiety rekrutacyjnej oraz wyrażenie zgody na udział w projekcie nie gwarantują 

uczestnictwa w wybranych zajęciach oraz że decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmie Komisja Rekrutacyjna biorąc pod 

uwagę kryteria rekrutacji oraz wskaźniki określone we Wniosku o dofinansowanie. 

 Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na publikację mojego wizerunku zarejestrowanego na materiałach fotograficznych i 

filmowych wyłącznie do potrzeb realizacji i promocji projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla 

Starachowic”. 
 

2. Odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych: 

 Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), wyrażam zgodę na 

gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych przez Akademię Przedsiębiorczości z siedzibą w Kielcach 

do celów związanych z realizacją projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” oraz do celów 

związanych z realizacją Programu, także w zakresie niezbędnym do wywiązywania się przez Akademię Przedsiębiorczości z 

obowiązków sprawozdawczych wobec Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, reprezentowanego przez Zarząd 

Województwa.  

 Zostałem/am poinformowany/a, że dane te wprowadzane są do systemu SL2014, którego celem jest gromadzenie informacji na 

temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określenie efektywności 
realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. 

 

 

 

 

Starachowice, ……………….….                                                                                     …………………… 
         Miejscowość i data                                                                                                      Podpis NAUCZYCIELA 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej z dnia ………………………..  

  

    zakwalifikowano do udziału w projekcie ………............................................................................  

         wpisano na listę rezerwową  ………...........................................................................................  

    nie zakwalifikowano do udziału w projekcie ………………………………………………………………………………...………   

    

 

Podpisy członków Komisji: 

 

 1)……………………..………………2)………………..…………………………3)…………..…..…….……………….  


